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Forord   

I forbindelse med store statlige investeringer i sykehusbygg på over 500 MNOK stilles det krav at det 
skal foreligge en konseptrapport og ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KSK) som sammen med 
de regionale helseforetakenes vurderinger legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Dette danner grunnlag for en lånesøknad for prosjektet. 

Helse Stavanger HF har på vegne av Helse Vest RHF ansvar for spesialisthelsetjenester til 
befolkningen i Sør-Rogaland på til sammen ca. 371 000 innbyggere. Etter kommunesammenslåing i 
regionen utgjør dette et nedslagsfelt på 15 kommuner som strekker seg fra Hjelmeland i nord til 
Sokndal i sør, inkludert bykommunene Stavanger og Sandnes. 

Første byggetrinn (BT1) av Nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) ble etter forprosjektet 
godkjent av styret i Helse Stavanger HF juni 2017, hvor styret også ba om at de ulike alternativene for 
byggetrinn to (BT2) detaljeres innen utgangen av år 2021.  

Arbeidet med BT2 ble påbegynt høsten 2020, og det ble gjennomført oppstartsmøte med Helse Vest 
januar 2021. Arbeidet med BT2 utføres i tråd med veileder1 for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.  

Hensikten er å bidra til at det riktige prosjektet velges i tråd med helseforetakets strategi, og i tillegg 
gir et godt fundament for oppstart av detaljprosjektering og bygging.  

Denne rapporten er første steg av to i konseptfasen, gjennomført på oppdrag av styret i Helse 
Stavanger i perioden oktober 2020 til og med mai 2021. 

Konklusjoner og valg av konseptalternativ blir presentert for styret 28. mai 2021. 

  

                                            
1 (Sykehusbygg, 2017) 
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Sammendrag 

På oppdrag fra styret i Helse Stavanger HF (HST) er første steget i konseptvalgutredningen 
gjennomført, og det er utarbeidet ulike alternativer for BT2 til Ullandhaug. Prosjekteier er 
administrerende direktør i Helse Stavanger, og økonomi- og finansdirektør er prosjektleder fram til 
og med utarbeidelse av lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.  

Det nye universitetssykehuset skal bygges på Ullandhaug i Stavanger kommune. Det er planlagt en 
trinnvis utbygging og første byggetrinn skal være ferdig i år 2024. Da flyttes alle somatiske senger, 
akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Sykehuspsykiatrien, dagkirurgi, rehabilitering, flere 
poliklinikker, forskningsaktiviteter, stab- og støttefunksjoner m.m. blir værende igjen på Våland eller 
andre arealer HST disponerer.  

Mandatet for byggetrinn 2 (BT2) er å gjennomføre konseptfasen i tråd med tidligfaseveilederen for 
sykehusbygg. Det innebærer å utarbeide en konseptrapport inkludert en vurdering av økonomisk 
bærekraft som legges fram for godkjenning av styret i Helse Stavanger og i Helse Vest. Rapporten 
med vedlegg danner grunnlaget for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Konseptfasen 
har to steg og denne rapporten markerer slutten på første steg. Rapporten beskriver ulike 
alternativer for et mulig BT2 til Ullandhaug. Alternativene skal legges fram for styret i HST den 28. 
mai 2021 for beslutning av hovedalternativ.  

Eksisterende bygningsmasse på Våland er i dårlig teknisk stand og det er arealknapphet. I forkant av 
BT1 ble det vurdert oppgradering av arealer på Våland som et av alternativene, men konklusjonen 
var å bygge nytt på Ullandhaug. Det ble besluttet en trinnvis utbygging som følge av begrenset 
økonomisk bærekraft. Målene med det nye universitetssykehuset er å samle pasientbehandlingen i 
egnede arealer.  

Et komplett universitetssykehus er beregnet til ca. 225 000 kvadratmeter. I BT1 realiseres ca. 125000 
kvm (BTA). Planlegging av nytt universitetssykehus startet i 2011 med utgangspunkt i at fremskrevet 
befolkning i Helse Stavangers opptaksområde ville være ca. 473 000 i år 2040. Som en del av arbeidet 
i konseptfasen er det hentet inn ny befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Framskrivning gjort i 2020 viser ca. 60 000 færre innbyggere i opptaksområdet enn framskrivningen i 
2012. Sykehusbygg HF har gjort nye kapasitetsberegninger for Helse Stavangers opptaksområde. 
Beregningene er gjort i tråd med nasjonal framskrivingsmodell. Dette viser at det innen somatikken 
forventes ytterligere vekst i dagbehandling og poliklinikk, og et behov for en økning av kapasitet til 
disse funksjonene. Endringene som framkommer i ny framskriving og kapasitetsberegning tas med i 
den videre planlegging av BT2, og er med å danne grunnlaget for oppdatert hovedprogram (HP 3.0) 

En trinnvis utbygging medfører drift på ulike geografiske steder. For status dagens virksomhet og 
bygg for BT2 tar vi utgangspunkt i perioden etter fullført BT1 i 2024 og før BT2, heretter kalt 
mellomfasen. Mellomfasen anses som et 0-alternativ i de videre alternativvurderinger steg 1 for BT2. 

Det framskrevne dimensjonsgrunnlaget viser et arealbehov for BT2 på ca. 101 000 kvadratmeter 
(BTA). 
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For alternativvurderinger er det føringer2 for konseptvalg mht detaljregulering og områderegulering, 
tillegg til oppdatert HP 3.0.  

Arbeidet som har vært utført i steg 1 kan deles inn i tre deler:  
1. Faktagrunnlag og analyser. Innledende kartlegging av nærhetsbehov 
2. Utvikling av forskjellige konsepter 
3. Konkretisert konseptalternativer  
 
Konseptalternativene som utredes er gruppert etter to temaer: 
Tema 1: Utforming av SUS forsknings- og undervisningsarealer og ev. fakultetsbygg UiS. 
Tema 2: Plassering av funksjoner for psykisk helsevern 

Felles for alle konseptalternativene er områderegulering og detaljregulering, dimensjonerende 
bruttoarealer som er brukt i modelleringen i de ulike bygningsstrukturer. Plassering og organisering 
av de somatiske funksjonene dagkirurgi, dagbehandling, poliklinikker etc. er også likt i alternativene.  

  

 
Figur 0-1: Konseptalternativene BT2 Nye SUS. 

 

Med bakgrunn i en samlet vurdering anbefales det at konseptalternativ 1B og 2B videreføres til steg 
2 av konseptfasen for en utdyping gjennom detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger. 

Anbefalt alternativ skal bearbeides videre i et steg 2 og legges frem for styrene i Helse Stavanger og 
Helse Vest i november. Dette danner grunnlaget for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.  

Neste steg i prosjektutviklingen er forprosjektfasen. Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide 
det valgte konseptet til et nivå slik at endelig vedtak om iverksettelse kan fattes på et riktig grunnlag.  

Arbeid med forprosjektet for BT2 starter ikke før styret i Helse Stavanger har vedtatt oppstart av 
forprosjektfasen.  

  

                                            
2 Helse Stavanger HF, 2015) 
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1. BAKGRUNN 
Planlegging av nytt universtetssykehus i Helse Stavanger HF har pågått over lang tid. Arbeidet med en 
utviklingsplan ble påbegynt i 2011, idéfasen ble gjennomført i 2013, og konseptfasen i 2013-2015. 

Helse Stavanger HF gjorde sitt konseptvalg i 2015 da styret vedtok at nytt universitetssykehus skulle 
bygges på Ullandhaug nært til Universitetet i Stavanger, og utbyggingen skulle foregå trinnvis i flere 
byggetrinn. Videre byggetrinn skal ferdigstilles etter hvert som helseforetaket får tilstrekkelige 
økonomiske midler til disposisjon, og har bærekraft til å gjennomføre dette.  

Byggingen av Nye Stavanger universitetssjukehus er godt i gang, og BT1 skal være innflyttingsklart i 
2024. Da vil all somatisk døgnbehandling, alle somatiske akuttfunksjoner og tilhørende 
støttefunksjoner være flyttet til Ullandhaug. Sykehuspsykiatrien, dagkirurgi, rehabilitering og en del 
poliklinikker m.m. blir værende igjen på Våland (nåværende sykehusområde) ev. forblir i leide lokaler 
til BT2. Det samme gjelder en del ikke-medisinske støttefunksjoner. 

Endringer i finansieringsordning/lånebetingelser for helseforetak har gjort det mulig å utvide og 
fullføre behandlingsbygget B-bygget (tidligere E-bygget) i BT1.  Dette ble vedtatt i 2019, og bygget vil 
ferdigstilles i år 2024. Med dette vil viktige kliniske støttefunksjoner som laboratorier, patologi, 
mikrobiologi, radiologi og stråleenhet kunne flytte til Ullandhaug som en del av BT1.  

En trinnvis utbygging medfører drift på ulike geografiske enheter når BT1 står ferdig på Ullandhaug. 
For god samhandling og optimale pasientforløp er det ønskelig å få samlet alle sykehusfunksjonene 
så snart som mulig i videre byggetrinn.  

I april 2021 informerte administrerende direktør også om ny navngivning på byggene i BT1, som vist 
på neste side. 
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Figur 1-1: Administrerende direktør informerte om ny navngivning på BT1 i april 2021 på Nye SUS. 

 

For Helse Stavanger er det allerede utviklet et styringsdokument siden bygging av nytt 
universitetssykehus gjennomføres trinnvis. Styringsdokumentet omhandler BT1, inkludert utvidelse 
av behandlingsbygget B-bygget. Lokaliseringen på Ullandhaug ble avklart før start på BT1. Det er også 
tidligere utarbeidet et hovedprogram.  

  Mandat 

For byggetrinn 2 er det utarbeidet et mandat for prosjektet i konseptfasens steg 1.  

Mandat for BT2 og prosjektinnramming er godkjent i styret for Helse Stavanger HF den 5. februar 
2021. Mandatdokumentet beskriver og avgrenser prosjektet, samt gir en tidsplan for arbeidet og en 
kort beskrivelse av prosjektets mandat.   

Styret i Helse Stavanger ber om at det utarbeides et skisseprosjekt med tilhørende 
kostnadsoverslag for ulike alternativer, inklusive alternativene beskrevet i 
forprosjektrapporten, for et mulig byggetrinn 2 til Ullandhaug. 



    

 

 

 
 

 

Dokumentnr.: SUSBT2-BH-01000-RA-0001  Dato: 20.5.2021 

Tittel:  Nye SUS konseptrapport byggetrinn 2   

Kontrakt: Nye SUS Side: 8 av 61 
 

Alternativene, inkludert bærekraftsanalyse, fremlegges til anbefaling til en B3A beslutning i 
styremøtet i Helse Stavanger i mai 2021. Styret vedtar hvilke(t) alternativ som vil bli detaljert 
videre og bringes frem til B3 vedtak gjennom en konseptrapport inkludert KSK innen utgangen 
av 2021. 

Dette danner grunnlaget for arbeidet i konseptfasen frem til B3A beslutningen.    

I fasen frem til B3A vil Helse Stavanger oppdatere hovedprogrammet, styringsdokumentet og denne 
konseptrapporten i steg 1. 

Hva skal flyttes? 

Et fullstendig utbygd universitetssykehus ble i forprosjektet estimert til å utgjøre ca. 205 000 m2.  

I BT1 skal det til sammen bygges rundt 125 000 m2 (BTA) nytt universitetssykehus på Ullandhaug 
planlagt ferdigstilt i 2024.  I tillegg skal det bygges to parkeringshus på til sammen ca. 25 000 m2, med 
900 plasser; ca. 400 for besøkende og ca. 500 for ansatte. 

Etter ferdigstilt BT1 skal all somatisk døgnbehandling, alle somatiske akuttfunksjoner og tilhørende 
støttefunksjoner være flyttet til Ullandhaug. Psykiatri, dagkirurgi, rehabilitering og en del poliklinikker 
m.m. blir værende på Våland, eller forblir i leide lokaler til BT2. 

Når byggetrinn 1 er ferdig vil enkelte fag bli delt på flere geografiske enheter. Dette vil redusere 
muligheten for effektiv samhandling og optimale pasientforløp. I forprosjektrapporten for første 
byggetrinn av nytt universitetssykehus, ble det beskrevet mulige alternativer for de videre byggetrinn 
inntil et fullstendig universitetssykehus er ferdig. Alternativer for hva som skulle prioriteres til 
Ullandhaug ble listet i kapittel 16 i forprosjektrapporten. I konseptfasen må det gjøres en mer 
detaljert vurdering av hvilke fag som kan og bør samles på Ullandhaug, versus hvilke fag som kan bli 
værende med dagens løsning.  

Tidsplan 

Til styremøtet i Helse Stavanger i mai 2021 skal det legges frem:  

- Oppdatert kapasitetsberegning basert på befolkningsframskriving fra SSB fra 2020 
- Arkitektskisser for de ulike alternativene og utnyttelse av tomtene, inkludert overordnet 

forslag til plassering av fag. Dette skal også inkludere en plan for hvilke fag som flytter til 
Ullandhaug, og hvilke fag som lokaliseres andre steder 

- Eventuell samlokalisering i andre bygg i nærheten  
- Oppdatert økonomisk langtidsplan. Langtidsplanen må ta høyde for eventuelle gevinster ved 

salg av eiendom og andre kapitaltilskudd 
- Oppdatert styringsdokument 
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Lokalisering 

Helse Stavanger HF har inngått avtaler med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og 
Innovasjonsparken AS om kjøp av tomt for et komplett somatisk og psykiatrisk universitetssykehus 
på universitetsområdet på Ullandhaug. Ved kjøpet av tomteareal står Helse Stavanger HF helt fritt 
med tanke på når en kan igangsette neste trinn av utbyggingen.  

I tillegg er det inngått avtale med tre private grunneiere for resterende del av sykehusområdet, hvor 
pris ble fastsatt via rettsapparatet.  

På tilstøtende tomter vurderer Universitetet i Stavanger (UiS) å bygge et helsevitenskapelig fakultet. 
Tilsvarende vurderer Stavanger kommune å bygge et sykehjem eller legevakt.  

Samspill med andre aktører nær sykehustomten  

I konseptfasen skal prosjektet ha dialog med andre aktører som har bygg eller planlegger bygg i 
nærområdet til sykehustomten for å avklare muligheter for samlokalisering eller bedre utnyttelse av 
infrastruktur. Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug. Tomten ligger i Stavanger kommune. Her 
er noen eksempler på avklaringer prosjektet skal gjøre – listen er ikke uttømmende:  

- Universitetet i Stavanger (UiS), samspill om laboratorier for undervisning og 
forskningsformål, andre forskningslokaler, undervisningslokaler (herunder areal til 
medisinutdanning), simuleringssenter mulig leie av kontorlokaler, m.m.  

- Vurdere samarbeid med omkringliggende kommuner om spesialareal for rehabilitering 
- Vurdere samarbeid med omkringliggende kommuner for kjøkkendrift 

Økonomisk bærekraft 

I konseptfasen skal det gjøres en oppdatert vurdering av bærekraft og utarbeides en økonomisk 
langtidsplan som tar høyde for: 

- Oppdaterte estimater for kostnader med nye bygg 
- Tomteverdi på Våland 
- Salg av bygg på Forus (kjøkken) og Lassa kan bidra til å finansiere flytting av disse byggene 
- Leiekostnader og kostnader til drift av bygg  
- Mulige fremtidige kapitalinnskudd fra Helse Vest  

Oppdatert økonomisk langtidsplan legges frem til godkjenning til styret i Helse Stavanger før 
sommeren.  
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1.1.1 Prosjektutløsende behov    

De fire lovpålagte hovedoppgavene til spesialisthelsetjenesten er:  

▪ Pasientbehandling 
▪ Utdanning av helsepersonell 
▪ Opplæring av pasienter og pårørende 
▪ Forskning 

Alle de fire punktene er krevende i dagens arealer på Våland. Det er for mange korridorpasienter og 
flere avdelinger har høyere beleggsprosent enn anbefalt. I tillegg har foretaket mangelfulle arealer 
for utdanning, opplæring av pasienter og pårørende og til forskning. Dette ble identifisert i forkant av 
byggetrinn 1 og styret i Helse Stavanger vedtok 9. juni2017 å bygge nytt universitetssykehus på 
Ullandhaug.  

Et av punktene i styrets vedtak var:  
«Styret ber om at arbeidet med å minimere ulempene med tosentermodellen gis meget høy 
prioritet, og at arbeidet med organisasjonsutvikling intensiveres.»  

Frem til universitetssykehuset er samlet på Ullandhaug vil det være en ulempe med to-senter-
modellen. Flere fag vil være delt og samhandling på tvers av fag vil i mange tilfeller være begrenset 
av geografisk avstand og i noen tilfeller forhindret av samme avstand.  

 

Prosjektutløsende behov for byggetrinn to er å:  

▪ Samle all pasientbehandling 

▪ Etablere egnede lokaler for forskning og undervisning i umiddelbar nærhet til den 
kliniske pasientbehandlingen 
 

▪ Etablere egnede lokaler for opplæring av pasienter og pårørende  

Ved å starte prosjektering og bygging av BT2 samtidig som byggetrinn 1 ferdigstilles, vil det også 
være mulig å nyttiggjøre den etablerte prosjektorganisasjonen og dermed spare tid og penger.  

 Mål  

Nye Stavanger universitetssjukehus sitt målhierarki med samfunnsmål, effektmål og resultatmål er 
beskrevet i konseptvalgrapporten3  og forprosjektrapport for BT1 samt i styringsdokumentet4 for 
prosjektet og styrende også for BT2. Resultatmålene vil bli oppdatert i steg 2 av konseptfasen.  

                                            
3  (Helse Stavanger HF, 2015) 
4  (Helse Stavanger HF, 2020) 



    

 

 

 
 

 

Dokumentnr.: SUSBT2-BH-01000-RA-0001  Dato: 20.5.2021 

Tittel:  Nye SUS konseptrapport byggetrinn 2   

Kontrakt: Nye SUS Side: 11 av 61 
 

 Prosjektorganisering og samhandling 

Prosjekteier er administrerende direktør i Helse Stavanger, og økonomi- og finansdirektør er 
prosjektleder fram til og med B3. Arbeidet utføres i tråd med mandatet godkjent av styret i Helse 
Stavanger i februar 2021, styresak 09-21. Arbeidet utføres med ressurser fra økonomi- og 
finansavdelingen og i samarbeid med prosjektorganisasjonen for BT1 samt rådgivingsgruppen Nordic 
COWI (arkitekt og ingeniørgruppe). Prosjektleder rapporterer til administrerende direktør, til 
Prosjektrådet samt til styrene i Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF.  

Tidsplan for konseptfasen 

Følgende fremdriftsplan er utarbeidet for konseptfasen steg 1 og steg 2. 

Fremdriftsaktivitet  
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Utvikling av valgt konsept               
Areal og kostnadsoptimalisering               
Sammenstilling og presentasjon               
Brukermøteserier               
Styrebehandling i Helse Stavanger B3A               
Usikkerhetsanalyse (UA)               
Økonomisk langtidsplan               
Ekstern kvalitetssikring (KSK)               
Styrebehandling i Helse Stavanger B3               
Styrebehandling i Helse Vest B3               
Lånesøknad til departementet               

Tabell 1-1: Overordnet prosjekttidsplan for skisseprosjekt, fra orienterende fremdriftsplan for byggetrinn 2 

 

Følgende tidsplan er en foreløpig skisse for videre arbeid i BT2. 

Tidsplan  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Detaljregulering/kommunal behandling        

Forprosjekt        

B4: Utbyggingsvedtak        

Detaljprosjekt        

Kontrahering        

Bygging/testing/Idriftsettelse        

Tabell 1-2: Tidsplan for videre arbeid i BT2. 
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Samhandling 

Prosjektet har dialog med andre aktører som har bygg eller planlegger bygg i nærområdet til 
sykehustomten på Ullandhaug for å avklare muligheter for samlokalisering eller bedre utnyttelse av 
infrastruktur. Eksempler på dette er: 

• Universitetet i Stavanger – samspill om laboratorier for undervisning og forskningsformål, andre 
forskningslokaler, undervisningslokaler (herunder areal til medisinutdanning), simuleringssenter 
mulig leie av kontorlokaler, m.m.  

• Stavanger kommune - utreder lokalisering av ny legevakt  
• Vurdere samarbeid med omkringliggende kommuner om spesialareal for rehabilitering 
• Vurdere samarbeid med omkringliggende kommuner for kjøkkendrift 

Brukergrupper og organisasjonsutvikling  

I konseptfasen steg 1 for BT2 er det etablert tre brukergrupper bestående av representanter for 
ansatte, tillitsvalgte, verneombud, HMS og organisasjonsutvikling (OU). Disse deltar i arbeidet med 
oppdatering av programgrunnlag, skisseprosjekt og alternativutredning. Gruppeinndelingen er slik:   

- Gr. 1 Poliklinikk og dagbehandling somatikk 

- Gr. 2 Psykiatri og rehabilitering 

- Gr. 3 Service og støttefunksjoner  

I konseptfasen steg 1 er det avholdt 3 teams-møter (digitalt grunnet koronasituasjonen) med hver av 
gruppene, og det har vært dialog og særmøter med brukerne mellom møteseriene.  

  Metode og datagrunnlag 

Som grunnlag for arbeidet med videre byggetrinn tas det utgangspunkt i hovedfunksjons-
programmet (HFP) for Nye Stavanger universitetssjukehus som ble godkjent ved konseptvalget5 for 
BT1 i 2015. Programmet ble revidert i forprosjektet6 i år 2017. Det reviderte HFP 2.0 omfatter et 
komplett sykehus på ca. 225 000 m2 (BTA). I BT1 realiseres ca. 125 000 m2 (BTA).  

Det er kartlagt hva som er realisert i BT1, og hva som gjenstår til BT2. Gjenstående funksjoner etter 
ferdigstilt BT1 er framstilt i figuren under.  

 

                                            
5 (Helse Stavanger HF, 2015) 
6 (Helse Stavanger HF, 2017) 
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Figur 1-2: Funksjoner til videre byggetrinn 2, Nye Stavanger Universitetssjukehus. 

 

Ny befolkningsframskriving 

Oppdatering av befolkningsframskriving og kapasitetsberegninger er gjort underveis i BT1, og er også 
utført nå i steg 1 i konseptfasen for BT2.   

Datakilde er Statistisk sentralbyrå (SSB) MMMM-scenario (middels fruktbarhet, middels levealder, 
middels innenlands flytting og middels innvandring). I kapasitetsberegninger i BT2 er 
befolkningsutvikling fremskrevet med grunnlag i 2020 versjon av SSB framskrivinger. 

Planlegging av nytt universitetssykehus startet i år 2011 med et utgangspunkt på at befolkning i Helse 
Stavangers opptaksområde da fremskrevet vil være 437 102 i år 2030 og 472 510 i år 2040. I 2020 
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derimot, er forventet befolkning i år 2030 på 394 119 og i år 2040 er det 412 959. Denne endringen i 
forventet befolkningsvekst er vist i tabell 1-3. 

Forventet befolkningsvekst til år 2030 og år 2040 har dermed gått ned fra da arbeidet startet med 
planlegging av nytt universitetssykehus i Helse Stavanger. Forventet befolkningsantall i sykehusets 
nedslagsfelt i år 2040 framskrives nå (år 2020) til ca. 60 000 færre innbyggere i opptaksområdet enn i 
år 2012.  

Tabellen under viser endringene i forventet befolkningsvekst fra 2012 og fram til siste framskriving 
utført i 2020. For flere detaljer henvises til Hovedprogram7 for BT2. 

 

År 
Befolkning 

inneværende år 
Befolkning 

fremskrevet til 2030 
Befolkning fremskrevet 

til 2040 

Endring fra 
befolkningsframskriving i 

2012 til 2040 

2020 371 121 394 119 412 959 -59 542 

2018 364 736 392 632 418 112 -54 389 

2016 361 646 422 616 461 665 -10 836 

2014 352 638 430 467 465 603 -6 898 

2012 339 045 437 102 472 501 0 

Tabell 1-3: Utvikling i befolkning nå og fremskrevet til 2030 og 2040 for opptaksområde til Helse Stavanger ved de siste 
framskrivinger fra SSB (MMMM-scenario). 

 

Selv om befolkningsantallet i opptaksområdet forventes lavere enn tidligere antatt, er andelen eldre 
fortsatt økende. Det er denne befolkningsgruppen som vil ha, og har, det største behovet for 
spesialisthelsetjenester. For enkelte av de yngre befolkningsgruppene forventes lavere vekst og 
færre innbyggere i år 2040 enn det er i dag i år 2020.   

Tabellen på neste side viser forventede endringer for de ulike aldersgrupper.   

 

 

                                            
7  (Helse Stavanger HF, 2021) 
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Figur 1-3:Befolkningsframskriving fra SSB (MMM 2020) for Helse Stavangers opptaksområde fordelt på aldersgrupper (10 
årige aldersgrupper unntak barn 0-17 år og 80 år og eldre). Framskriving er vist 5-årig hvor hver stolpe viser antall i 
opptaksområde for den aldersgruppen i det året. Innfelt øvre høyre hjørne er totalt antall i opptaksområde for de samme 
årene. 

Ny kapasitetsberegning / programgrunnlag 

Sykehusbygg HF har gjort nye kapasitetsberegninger for Helse Stavangers opptaksområde basert på 
befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2020, og Norsk pasientregister med NPR-
tall for HST fra år 2018. Beregningene er gjort fram til 2030 (for å kunne sammenligne med forrige 
kapasitetsberegning) og for år 2035. Beregningene er gjort i tråd med nasjonal framskrivingsmodell 
hvor framtidig forbruk av helsetjenester er estimert av utvikling i demografi, sykelighet i befolkning, 
utvikling i teknologi og organisasjon og samhandling. Beregning av kapasiteter er bestemt ut i fra en 
middels utnyttelsesgrad (belegg, åpningstider, åpningsdager etc.). 

Resultatet av nye beregninger viser at det innen somatikken forventes ytterligere vekst i 
dagbehandling og poliklinikk, og behov for en økning av kapasitet til disse funksjonene. Behovet for 
døgnplasser reduseres. Dette resulterer i at antall døgnplasser i byggetrinn 1 dekker behov for 
døgnplasser totalt sett og frigjør ekstra kapasitet til dagbehandling og poliklinikk i byggetrinn 2. 

Tilsvarende som for somatikk har Sykehusbygg framskrevet behov for døgnplasser og poliklinikk 
innen psykiatri. Psykiatri inkluderer all voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig 
spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) som i dag foregår på Våland. Det betyr all psykiatri unntatt 
distriktspsykiatriske senter (DPSer) og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPer) utenfor Våland 
og senter for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Framskriving av behov muliggjør et 
romprogram som har et lavere arealbehov enn det som ble beskrevet i konseptfasen for byggetrinn 
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1. I framskrivingene for psykiatri antas at UB-rom på poliklinikk brukes som behandlingsrom og ikke 
som kombinert behandlerkontor og behandlingsrom. Behandlerkontor på poliklinikk er i dag vanlig i 
psykiatri. Det er nødvendig å finne en bærekraftig løsning som ivaretar utnyttelseskrav for arealer i 
nye bygg. 

Tabellen under viser nåsituasjon på antall enheter til senger, poliklinikk, dagbehandling, operasjon og 
billeddiagnostikk sammenliknet med framskrevet behov og fordeling mellom byggetrinn av Nye SUS. 
Fordeling for fremskrevet er fordelt på HFP 2.0 (basisår 2014) og ny framskriving (basisår 2018). 

 

Enhet 

Dagens 
situasjon på SUS 

Antall rom i 
HFP 2.0 

Ny framskriving 
av behov i år 

2030* 

Realisert i 
Byggetrinn 1 

Gjenstående 
behov fra ny 
framskriving 

planlagt til BT2 

Somatikk 
     

Senger  ca. 580 667 636 606 30** 

UB-rom og 
kliniske 
spesiallaboratorier 

421 209 241 104 137 

Dagbehandling 142 90 107 50 57 

Operasjon 
     

Døgn og dag 35*** 36 33 20 16 

Billeddiagnostikk 38 37 
 

29 10**** 

Psykiatri 
     

Senger  128 
 

130 0 130 

Poliklinikk ***** 
 

53 0 53 

* Sykehusbygg framskriving (SSB 2020, NPR 2018) 

   

** Rehabilitering 17 senger + ekstra kapasitet som kan hentes ut fra omgjøring av fleksible rom i byggetrinn 1 

*** Basert på kartlegging av dagens bruk (31 + 4 på øye) 

**** Inkludert utvidelser i behandlingsbygget (B-bygget) 

  

***** Bruk av behandlerkontor 

    

Tabell 1-4: Nåsituasjon på antall enheter til senger, poliklinikk, dagbehandling, operasjon og billeddiagnostikk sammenliknet 
med framskrevet behov og fordeling mellom byggetrinn av Nye SUS. F.eks. antall senger i somatikken har et gjenstående 
behov i BT2 på 30.  

 

Endringene som framkommer i ny framskriving og kapasitetsberegning tas med i den videre 
planlegging av BT2, og er med å danne grunnlaget for oppdatert programgrunnlag. 
programgrunnlaget fra BT1 (HFP2.0) oppdateres til nytt hovedprogram heretter kalt HP 3.0. 
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 Status dagens virksomhet og bygg  

Virksomhet i HST er grundig beskrevet i Konseptvalgrapport for BT18. Det nye universitetssykehuset 
bygges på Ullandhaug. Ved flytting i BT1 vil all somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner, deler av 
poliklinikk og dagbehandling og nødvendig radiologi, laboratoriefunksjoner, støtte-/servicefunksjoner 
være på Ullandhaug. For resterende virksomhet herunder store deler av poliklinikk og dag-
behandling, psykiatri, rehabilitering, behandlingshjelpemidler, akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK-sentralen) forskning, undervisning og administrasjon, vil dette være 
lokalisert andre steder frem til de også eventuelt kan flytte til Ullandhaug i BT2. For status dagens 
virksomhet og bygg for BT2 tar vi utgangspunkt i perioden etter fullført BT1 i år 2024 og før BT2, 
heretter kalt mellomfasen. 

Mellomfasen 

De ulike alternativene for mellomfasen er utredet i en mulighetsstudie for Nye SUS9.  
Valg av alternativ i mellomfasen, skal behandles av styret i Helse Stavanger HF den 28.5.2021. Denne 
konseptvalgrapporten forutsetter noen av anbefalingene i mulighetsstudien men ikke valg av 
alternativ for lokalisering av dagkirurgien og øvrige virksomheter. I mulighetsstudien legges det frem 
at psykiatri, ambulansesentraler, øyeavdelingen, hudavdelingen, behandlingshjelpemidler, AMK-
sentralen, pasientreiser, virksomhet i Egersund, Lassa rehabilitering og habilitering på Mariero drives 
videre i nåværende lokaler frem til de eventuelt flyttes til Ullandhaug i BT2. 

Resterende virksomhet i mellomfasen skal plasseres i henhold til styrets vedtak av alternativer den 
28.5.2021. Rammen er forutsatt til å være som vist i tabell under.  

Enhet Antall enheter 

UB-rom 104 UB-rom (hvorav 20 gruppe 2 rom) 

Dagplasser 54 dagplasser 

Operasjonsstuer dagkirurgi  

(dagkirurgisk senter) 
Minst 11 operasjonsstuer  

Kontorplasser 515 kontorplasser 

I tillegg inkluderer alternativene tjenester som flyttes som en helhet som de er i dag, herunder 
blodgiverenhet, verkstedsarealer, stikkepoliklinikk, læring- og mestringssenter, samt 40% av Medisinsk 
teknologi og informatikk. 

Tabell 1-5:Oversikt over antall enheter som skal plasseres i alternative arealer i mellomfasen før de kan eventuelt flytte til 
Ullandhaug i BT 2. Tjenester som i anbefalingen er lagt til drives videre i sine nåværende lokaler er ikke inkludert. 

                                            
8 (Helse Stavanger HF, 2015) 
9 (Helse Stavanger HF, 2021) 
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I tillegg må det vurderes nærmere hvor Vardesenter, Pusterommet og Hjertelaget skal lokaliseres. I 
dag har disse aktørene lokaler på SUS. 

Tilstandsrapport mellomfasen 

Store deler av HST sin virksomhet i mellomfasen vil foregå i eksisterende bygg på Våland, i tillegg til 
andre arealer eksternt. Med bruk av Våland skal det forsøksvis legge til rette for bruk av de best 
bevarte byggene der dette er forenlig med de funksjonskrav virksomheten har.  

Det er utført en overordnet bygningsteknisk kartlegging (multiMap) av Helse Stavanger HFs 
bygningsmasse i henholdsvis 2009 og 2020. Rapporten10 konkluderer slik:   

Teknisk tilstand og behov for oppgradering 
Samlet vektet tilstandsgrad (TG) er beregnet til 1,43 (TG skala 0-3, hvor 0 er ingen avvik og 3 
er stort/alvorlig avvik). Samlet vektet tilstandsgrad på Våland er 1,52. Nyere bygg drar opp 
tilstandsgraden, mens de tekniske anleggene ligger innenfor TG 2–området (vesentlig avvik).  

Bygningsmessig tilpasningsdyktighet 
For Våland vurderes bygningsmassen rigid, og med begrenset mulighet for endringer og 
fleksibel bruk.  

Bygningsmassens levedyktighet 
Flere bygg på Vålands-området faller innenfor kategorien «begrenset levedyktighet», og det 
anbefales ikke å satse videre på disse byggene. Bygningsmassen har behov for større 
oppgraderingsarbeider, og en del komponenter har allerede passert sin tekniske levetid.  

Felles infrastruktur og områdeforhold 
Sykehusområdet på Våland kommer dårlig ut når det gjelder transport- og logistikksystemer 
samt tomt og områdeforhold. 

Lassa rehabiliteringssenter har fått en samlet vektet tilstandsgrad på TG 1,19, mens hoved kjøkkenet 
på Forus har fått en TG på 1,51. 

 

                                            
10 (Multiconsult AS, 2020) 
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Framskrevet dimensjoneringsgrunnlag  

Det framskrevne dimensjoneringsgrunnlag bygger på programgrunnlaget fra BT1 med tilpasninger 
etter ny kapasitetsberegning fra Sykehusbygg.  

 

 
Tabell 1-6: Dimensjoneringsgrunnlag bygger på HFP 2.0 fra BT1 med tilpasninger etter kapasitetsberegning fra 
Sykehusbygg, og viser beregnet areal for de ulike funksjoner i nytt programgrunnlag-HP.3. 
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2. ALTERNATIVVURDERING (STEG 1)  
I første del av alternativvurderingen i steg 1 skal forutsetningene for arbeidet med alternativer, 
herunder status på områdeplaner og reguleringsplaner presenteres. Her vil det også fremkomme 
hvordan utvelgelsesprosessen presenteres for hvordan arbeidet med alternativer har foregått og til 
slutt blitt konkretisert. 

I presentasjonen av de forskjellige konseptalternativ redegjøres først for det som er felles for alle 
alternativer, siden det som utmerker hvert alternativ spesielt, med fokus på styrker og svakheter. Her 
presenteres også kostnader og et utkast til kalkyle. 

Til slutt, evaluering av alternativer med drøfting og anbefaling. 

 Forutsetninger  

Arbeidet med alternativvurderinger for Nye SUS BT2 tar utgangspunkt i tidligere konseptvalg og i 
skisseprosjektprosjekt11 og de planer som ble utformet som en konsekvens av dette konseptvalg ift 
detaljregulering og områderegulering. 

I tillegg har det parallelle arbeidet med oppdatert hovedprogram 3.0 vært førende.  

Mye av grunnstrukturen for konseptet er allerede lagt i tidligere fase, herunder inndeling i tomter og 
regulering av høyder og utnyttelser. De infrastrukturelle hovedgrepene med akser, veier og torg 
ligger også som premisser i disse planer.  

                                            
11 Helse Stavanger HF, 2015) 
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Tabell 2-1:Tomtekart og hovedstruktur Nye SUS. 

Områdereguleringen for universitetsområdet 

Områdereguleringen for universitetsområdet ble vedtatt av Stavanger bystyre den 27.3.2017. Planen 
fastlegger den overordnede infrastrukturen (kollektivtrase, kjøreveier, gang- og sykkelveier og 
parkeringsanlegg) og grønnstrukturen og gir rammer for utnyttelsen av hvert enkelt byggefelt i 
området. 
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I bestemmelsene til planen er det fastsatt omfattende rekkefølgekrav som må oppfylles før første 
byggetrinn kan tas i bruk. De mest omfattende rekkefølgekravene er følgende: 

 Kollektivfelt fra Jåttåvågen til Universitetet i Stavanger 

 Sykkelfelt og brede fortau med trær langs begge sider av kollektivtraseen fra Madlaveien og 
opp til Professor Olav Hanssens vei 

 Ny adkomstvei med sykkelvei med fortau fra Kristine Bonnevies vei og inn til sykehusområdet 

 Ny overvannskulvert fra universitetsområdet til Hafrsfjord 

 En rekke sykkelveier som skal kobles til den planlagte sykkelstamveien langs østsiden av 
universitetsområdet 

Alle disse rekkefølgekravene vil være oppfylt før BT2 igangsettes. Det meste av infrastrukturen som 
skal betjene BT2 vil derfor være på plass før BT2 igangsettes. Kostnadene til opparbeidelse av 
infrastruktur vil derfor være vesentlig lavere enn i BT1. 

I bestemmelsene til planen er det krav om at det skal vurderes om det er nødvendig med en ny 
adkomstvei fra Madlaveien til sykehusområdet før utbygging av BT2. På grunnlag av trafikkanalyser 
som er utført, vurderes det som sannsynlig at det vil bli stilt krav om opparbeidelse av denne 
adkomstveien fra Madlaveien i tilknytning til BT2. Se vedlegg 5.1 Plankart områderegulering. 

Detaljreguleringen for universitetssykehuset 

Detaljreguleringen for universitetssykehuset ble vedtatt av Stavanger bystyre den 18.6.2018. Planen 
er senere endret ved en planendring den 24.11.2020. Detaljreguleringen er vesentlig mer detaljert 
enn områdereguleringen, og danner grunnlaget for søknadene om byggetillatelse for både byggene 
og infrastrukturen i planområdet. 

Helse Stavanger har etter avtaler med Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og 
Innovasjonsparken AS ervervet alle bygg områdene, med unntak av felt KT10, og begge tomtene for 
parkering innen planen. Felt KT10 eies fortsatt av Innovasjonsparken AS. Se vedlegg 5.2. Plankart 
detaljeregulering. 

Detaljregulering av BT2 

Feltene SH2-1, OPT1 og OPT4 inngår i detaljreguleringen fra 2018. Disse feltene er derfor klare for 
byggesaksbehandling. 

Etter avtaler med Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune skal Helse Stavanger HF overta 
felt OPT5, OPT6 og PH4 når Helse Stavanger HF har oppfylt rekkefølgekravene til BT1. Helse 
Stavanger vil da ha hjemmel til tomteområder for et komplett somatisk og psykiatrisk 
universitetssykehus. 
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Felt OPT5, OPT6 og PH4 med tilhørende infrastruktur må detaljreguleres før de kan bebygges. Det 
kan i den forbindelse bli nødvendig å regulere inn en ny adkomstvei til universitetssykehuset fra 
Madlaveien i samme plan. 

 

 Prosess og utvelgelse 

Arbeidet som har vært utført i steg 1 kan deles inn i 3 deler. Det er arkitektteamet som i hovedsak 
har utført arbeidet, men med deltakelse av utvidet prosjekteringsgruppe og prosjektledelse i noen 
workshops. I tillegg har arbeidet vært drøftet med brukere i 3 brukergruppemøter.  

 

1. Faktagrunnlag og analyser. Innledende kartlegging av nærhetsbehov. 

I en første workshop var tema faktagrunnlag og analyse, der prosjekteringsgruppen gjennomgikk, 
drøftet og oppsummerte eksisterende bakgrunnsmateriale, samt vurderte behov for ev. nye 
undersøkelser. Dette ble så lagt til grunn for det etterfølgende arbeidet. Det var gjennomført en 
kartlegging av tomt og programgrunnlag, samt andre viktige premisser for det videre arbeidet. Som 
avslutning på første workshop ble det kastet ut noen ideer om forskjellige retninger for 
konseptutviklingen, som utgangspunkt for videre bearbeiding. 

Undersøkelse og utprøvning av bygningsstrukturer startet, delvis frigjort fra bindinger til premisser i 
rådende planer og tidligere konseptarbeid. Det ble gjort test av forskjellige plasseringer av funksjoner 
og nærheter. 

Fakta og grunnlag, samt orientering om oppgaven, var hovedtema i første omgang brukermøter. Som 
en del av dette var også å få brukenes innspill til program og nærhetsbehov en viktig målsetning med 
disse møtene. 

 

2. Flere konsepter 

Gjennom en prosess med videre utvikling av forskjellige konsepter, med en fri og bred tilnærming, 
ble det etter hvert snevret inn og konkretisert fem forskjellige bygningskonsepter, som ble evaluert 
og utviklet i en serie interne workshops.  

Som en avslutning på denne fasen ble det gjennomført en workshop med bredere deltakelse fra 
prosjekteringsgruppen, der de fem forskjellige konseptene ble systematisk evaluert. 

Evalueringen foregikk som et gruppearbeid med utgangspunkt i et sett evalueringskriterier. Det ble 
foretatt en vurdering på et overordnet nivå, og evalueringskriteriene ble formulert som stikkord eller 
huskeliste for hva de forskjellige evalueringskriteriene omfatter. Resultatet fra gruppearbeidet ble 
sammenstilt i en matrise slik som vist i illustrasjonen under, og dannet grunnlag for noen 
oppsummerende konklusjoner. 
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Oppsummerende konklusjoner fra workshop: 

▪ Konseptene er ikke veldig forskjellige, har samme grunnstruktur og fordeling av 
hovedfunksjoner, basert på områdeplan og detaljplan. Alle konsept har potensial for 
videre utvikling, og ville kunne fungert med videre bearbeiding. 

▪ Konsept KUBER og BLOMST skiller seg ut positivt, mye på grunn av de sterkest bygger 
videre på bygningsstruktur fra BT1 og tidligere konseptillustrasjoner. De kan ses som 
varianter på samme grunnide, og har også like muligheter for fordeling av 

Tabell 2-2 Evalueringsmatrise workshop, eksempel på resultat fra en gruppe.: 
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funksjonsarealer. Vi foreslår nå at i videre arbeid ta utgangspunkt i disse konsept, og 
jobbe videre med undersøkelser innenfor dem med tanke på funksjonsfordeling og 
utforming av bygninger. 

▪ Tomt øst før bygg B bør ikke bebygges, eller i hvert fall spares til fremtidig utvidelse etter 
fase 2. 

▪ Det er problematisk i mange aspekter å bygge på tomt vest for bygg A. Det bør være 
svært sterke funksjonelle argumenter for å gjennomføre bygging her. Kan også være 
relevant tomt å spare for ev. videre utvidelse. 

▪ Det skal være mulig å få gjennomført en god utbygging innenfor rammene til de 
foreliggende reguleringsplaner. 

▪ Torgets plassering bør det jobbes videre med. Er fordeler og ulemper med begge 
plasseringer (som vist i VINKLER resp. KUBER) 

▪ Kompakte og store bygningsvolumer har en fordel iht. teknikk og byggekostnad.  Må 
vurderes videre i forhold til funksjon og arkitektur/landskap. 

▪ Videre presiseringer av programareal og ev. bruk av programareal i fakultetsbygg vil bli 
viktig for videre arbeid med BT2; fordeling av arealer og størrelser på bygningsvolumer 
etc. 

Arbeidet og konklusjonene ble presentert for brukene i brukergruppemøte nr.2, og det ble ikke reist 
noen vesentlige motforestillinger. 

For ytterligere redegjørelse av konsepter og evaluering, se vedlegg 5.5 Oppsummering workshop 6.   

 

3. Konseptalternativer 

Som en siste fase i steg 1 ble det konkretisert konseptalternativer som skal redegjøres for og tas 
stilling til i konseptrapport steg 1.  

Siden alle undersøkte bygningskonsept bygger på samme grunnstruktur, basert på tidligere 
områdeplaner som blitt utformet på bakgrunn av tidligere konseptvalg, ble det valgt å heller fokusere 
på alternativer som gir viktige premissavklaringer, enn mer detaljerte varianter av forskjellig 
bygningsutforming. Bygningenes utforming og plassering av funksjoner vil det jobbes videre med i 
steg 2.  
 
Konseptalternativene som utredes er gruppert etter to temaer: 

Tema 1: Utforming av SUS forsknings- og undervisningsarealer og ev. fakultetsbygg UiS 

Tema 2: Plassering av psykisk helsevernfunksjoner 

Temaene er ikke direkte avhengig av hverandre, og alternativ innenfor hvert tema kan behandles 
separat. En anbefaling vil bestå av et valg knyttet til hvert av temaene. 
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Konseptalternativene ble presentert og drøftet i brukergruppemøte 3. Etterfølgende ble det holdt en 
workshop med prosjekteringsgruppen og prosjektledelsen, der det ble gjennomført evaluering og 
anbefalinger til utvelgelse av fortrukket hovedalternativ. 

Evalueringen ble gjennomført etter samme kriterier og modell som tidligere workshop, men med litt 
mer spesifisert og detaljert dokumentasjon. Se vedlegg 5.4. Workshop steg 1-resultat.  

 Presentasjon av konseptalternativer 

I arbeidet med konseptalternativer har det vært lagt vekt på å få frem og vurdert premissgivende 
forskjeller som vil være avgjørende for videre utvikling av et hovedalternativ i steg 2. Det er derfor 
også mye som er likt og felles for alternativene. Samtidig er det føringer for i veilederen12 at et 
nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. I og med at det 
allerede er føringer13  for at det skal bygges et komplett universitetssykehus på Ullandhaug, som skal 
bygges trinnvis på grunn av økonomisk bærekraft, anses mellomfasen som et 0-alternativ i de videre 
alternativvurderinger steg 1 for BT2. 

 

Nullalternativet 

0-alternativ innebærer at det ikke blir gjennomført et BT2 på Ullandhaug, og at mellomfasen derfor 
blir permanent. 0-alternativ er ikke med i evaluering og drøfting av alternativer for videre utbygging 
på Ullandhaug i BT2 i konseptfasen steg 1. I steg 2 av konseptfasen kan 0-alternativ vurderes opp mot 
valgt alternativ.  

I mellomfasen vil det være drift på ulike geografiske steder. I en mulighetsstudie for Nye SUS utredes 
valg av alternativ for mellomfasen. Det legges opp til at psykiatri, ambulansesentraler, 
øyeavdelingen, hudavdelingen, behandlingshjelpemidler, AMK-sentralen, pasientreiser, virksomhet i 
Egersund, Lassa rehabilitering og habilitering på Mariero drives videre i nåværende lokaler, eide og 
leide.  

Resterende virksomhet, poliklinikker, dagkirurgisk senter, blodgiverenhet, verkstedsarealer, 
stikkepoliklinikk, læring- og mestringssenter, 40 % av Medisinsk teknologi og informatikk, forskning 
og undervisning og kontorarealer skal plasseres i henhold til styrets vedtak av alternativer den 
28.5.2021.  

Dette innebærer en oppdelt driftsituasjon som kan være utfordrende for fordeling av personell og 
god pasientflyt. Mellomfasen vil og legge opp til bruk av nåværende arealer på Våland, som i 
tilstandsrapport er blitt vurdert til å ha vesentlig avvik.  

 

 

                                            
12  (Sykehusbygg, 2017) 
13  (Helse Stavanger HF, 2015) 
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Felles for alle konseptalternativer 
Hovedstruktur 

Områderegulering og detaljregulering konkretiserer områdets hovedstruktur: Veiføringer, byggefelt 
etc. Denne grunnstrukturen er i all hovedsak lagt som premiss i alle alternativer. 

Figur 2-1: Eksempel på bygningsstruktur SUS2 – som også illustrerer grep felles for alle alternativer. 
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BT2 er en videreføring av intensjonen i områdereguleringen med en rekke fremtidige plassdannelser 
langs kollektivaksen som urban hovedforbindelse. Kollektivaksen skal fremstå som en grønn 
bulevard, som binder universitetssykehuset sammen med universitetsområdet, byen og regionen. 

Sentralt i BT2 er det nye torget som oppstår der det tverrgående gatetorg (Torg 24/25) krysser 
kollektivaksen. Mot torget henvender seg de fleste av de nye byggene som oppføres. 
Hovedinnganger til alle funksjoner i bygg her omkring skal ligge ved dette torget. Det vil bli et 
levende og aktivt torg, og et nytt nav i området langs kollektivaksen. Torget utformes som et 
inviterende byrom med gode oppholdssteder, både langs bygningene og inne på selve plassen. 

De tomter som er benyttet til fordeling av funksjoner i BT2 er SH2-1, OPT1, OPT5 og OPT6. Øvrige 
tilgjengelige restarealer i felt som bebygges i BT1 er det valgt å ikke benytte, og de spares til en ev. 
senere fase. 

Landskapsutformingen skaper et sammenhengende forløp av gårdsrom, torg og park, som skaper 
helhet og variasjon mellom sykehusets forskjellige avdelinger. Grønnstrukturen følger de i 
detaljplanen regulerte grensene, med tverrgående strøk, som sikrer forbindelsen mellom områdene 
vest for sykehus og kobling til Sørmarka i øst. Det er også lagt vekt på å forsterke intensjoner i 
planen, der det grønne skal få mulighet å gjennomsyre hele området. Derfor er det en intensjon om å 
få en grønn passasje også gjennom OPT1, og ev. også mellom PHV og øvrige funksjoner på OPT5. Det 
oppstår mindre parkrom og hager mellom bebyggelse. Disse blir universitetssykehusets naturlige 
uteoppholdsrom. I tillegg til omliggende grønne arealer gir gårdsrommene pasienter og ansatte 
attraktive uterom og muligheter for å møte naturen innenfor sykehusets rammer. Anlegget til PHV vil 
få et utstrakt grønt preg, med god kontakt til både omkringliggende park og skog, samt interne, mer 
skjermede, gårdsrom. 

Overvannshåndtering på tomten fortsetter også på premisser gitt fra BT 1. Overvannskulvert under 
kollektivaksen og videre til Hafrsfjord og «Vannvei øst» etableres i BT 1.  Akuttveien i øst benyttes 
aktivt som terrengmessig barriere mot bebyggelsen.  Overvann ledes fra skrenten ned i en åpen 
overvannsløsning med fordrøying. «Vannvei øst» forlenges trolig øst fra PHV som åpen løsning og 
infiltrasjonsområder ned mot oppsamlingsbassenger og eksisterende bekkeløp lenger sør på tomten.   

 

Arealer 

Felles for alle alternativer er de dimensjonerende bruttoarealer som er brukt i modelleringen i de 
ulike bygningsstrukturer. De baseres på de nettoarealer som redegjort for i kap 1.4 Metode og 
datagrunnlag, multiplisert med en brutto/netto-faktor på 2,05. Denne brutto/netto-faktor er valgt og 
vurdert utfra erfaringer med tidligere prosjekt, og ikke minst utfra hva som man nå ser av 
gjennomføringen av BT1. En foreløpig analyse av B/N-faktor der sier 2,04, men det gjenstår en 
endelig verifisering av dette. Dette tall er beregnet uten ambulansehall og teknisk sentral, og dermed 
sammenlignbar med forutsetninger i BT2. 

I det praktiske arbeidet med modellering og kalkyle vil det opereres med differensierte B/N-faktorer 
for de ulike funksjoner iht. nedenstående tabell.  
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Figur 2-2: Arealtabell med dimensjonerende B/N-faktor. 

 

Slik som konseptalternativene er formulert vil det ikke være noen signifikant forskjell i muligheten for 
å oppnå mer eller mindre effektive bygninger knyttet til arealutnyttelse i de forskjellige alternativene. 
B/N-faktor og totalt areal for utbyggingen vil bli videre undersøkt og vurdert gjennom skisseprosjekt 
av valgt hovedalternativ i steg 2.  

Bygg og funksjoner 

Felles for alle konseptalternativer er også plassering og organisering av de somatiske funksjonene 
dagkirurgi, dagbehandling, poliklinikker etc.  



    

 

 

 
 

 

Dokumentnr.: SUSBT2-BH-01000-RA-0001  Dato: 20.5.2021 

Tittel:  Nye SUS konseptrapport byggetrinn 2   

Kontrakt: Nye SUS Side: 30 av 61 
 

 
Figur 2-3: Eksempel på bygningsstruktur SUS2 – som også illustrerer grep felles for alle alternativer. 

 

 

OPT4 

 
Figur 2-4: Snitt gjennom bygg på OPT4, forslag på funksjonsfordeling. 

 

På tomten OPT 4 er det tenkt et bygg med tyngdepunkt på dagkirurgi og poliklinikker for avdelinger 
som også driver dagkirurgisk virksomhet. Bygget vil også bli komplettert med arealer til forskning og 
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undervisning, kontorer m.m. Forbindelse med kulvert og gangbro til bygg C gir god tilkobling for 
ansatte til sentrale deler av SUS.  

En grunntanke er at dette bygget skal kunne kjøres kun med dagdrift, og dermed være effektivt og 
rasjonelt i et større driftsperspektiv.   

Pasientene vil i all hovedsak ankomme direkte til dette bygget fra det nye torget, og som regel ikke 
ha behov for å oppsøke andre bygg på området i løpet av den dag de undersøkes eller behandles her.  

I tillegg til de pasientrettede funksjonene i de nedre etasjene, så vil de øvre etasjene kunne ivareta 
forskings- og kontorfunksjoner for ansatte i SUS. Disse funksjoner får her en sentral plassering i 
forhold til hele SUS.  

På bakkeplan mot øst kan det være aktuelt å plassere storkjøkken. 

SH2-1 

 
Figur 2-5:Snitt gjennom bygg på SH2-1, forslag på funksjonsfordeling. 

 

På denne tomten (SH2-1) vest for bygg D, så foreslås det å etablere et klinisk bygg for poliklinikker og 
dagbehandling. Dette gjelder da de avdelinger som ikke har dagkirurgisk virksomhet. Bygget er 
sentralt plassert mellom p-hus for besøkende og det store hovedtorget/ringen. Det er også tett på de 
klinikker som har døgnområder i bygg A og D. Det foreslås en gangbro mellom dette nye bygget og 
bygg D i 4 etg. Dette gir mulighet for samling av poliklinikker og dagbehandling knyttet til ABK i 
byggets øvre etasjer, som dermed kan få en direkte forbindelse til avdelingens døgnposter i bygg D 
etg 4 og 5.  

Byggenes innhold, organisering og utforming vil det bli jobbet videre med i konseptfasens steg 2. 
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Konseptalternativer tema 1: 
SUS forsknings- og undervisningsarealer / fakultetsbygg UiS 

En viktig premissgivende forutsetning for videre utvikling av Nye SUS BT2 er hvordan forsknings- og 
undervisningsarealer skal utformes, sett i sammenheng med universitetets planer for et nytt 
fakultetsbygg. Følgende alternativ er i denne rapport redegjort for og vurdert primært utfra SUS sine 
forhold. Parallelt har universitet hatt en prosess på lokalisering, og anbefaler plassering av et 
helsevitenskaplig fakultet på OPT1. De vurderinger og konklusjoner som presenteres på dette tema 
må ses som SUS sine innspill til den totale vurderingen, som er helt avhengig av hva universitetet selv 
konkluderer. 

 

 
Figur 2-6: Oversikt over alternativer på tema forsknings- og undervisningsarealer. 

 

Det er viktig å poengtere at det ikke er bygningenes utforming som definerer alternativene, eller 
vurderes i evalueringen. Illustrasjoner viser mulige bygningsutforminger, som skal bearbeides videre i 
steg 2. 
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Alternativ 1A 

Utforming av SUS forsknings- og undervisningsarealer uten sambruk med ev. Fakultetsbygg til UiS. 
Areal fra hovedprogram (ca 10 000 m2 brutto) legges på OPT 1  sammen med en del av programmet 
fra kontorer og møterom.  

 

 
Figur 2-7:Eksempel på bygningsutforming og funksjonsfordeling i konseptalternativ 1A. 

 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Sentral plassering av forsknings- og undervisningsarealer i SUS - med gode muligheter til interne 
forbindelser.  

- Henvendelse til nytt torg.  
- Arealer utformes uavhengig av universitets planer og bygg. Fakultetsbygg kan f.eks. etableres på 

KT9. 
- Tomten har mulighet for høyere utnyttelse, bygning på SH2-1 eller nord OPT5 kan evt. frigjøres. 
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Alternativ 1B 

Deler av SUS forsknings- og undervisningsarealer (ca. 6 000 m2 brutto) plasseres på OPT1 sammen 
med fakultetsbygg for UiS. Fakultetsbygg har behov for ca. 13 600 m2 BRA. Resterende deler av 
forskningsarealer plasseres i tilknytning til andre funksjoner i BT2 (OPT4-dagkirurgi og OPT5-PHV). 

 
Figur 2-8:Eksempel på bygningsutforming og funksjonsfordeling i konseptalternativ 1B. 

 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Gode muligheter til samhandling og sambruk UiS/SUS. 
- Sentral plassering i SUS - med gode muligheter til interne forbindelser.  
- Henvendelse til nytt torg.  
- Mulighet for utvidelse av funksjonen til OPT2. 
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Alternativ 1C 

SUS forsknings- og undervisningsarealer plasseres på KT9, nord for bygg B, evt. sammen med 
fakultetsbygg for UiS. Tomten eies foreløpig av Ipark, og lokalene til SUS vil sannsynligvis bli 
leiearealer. 

 
Figur 2-9: Eksempel på bygningsutforming og funksjonsfordeling i konseptalternativ 1C. 

 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Noe mer sentral plassering i forhold til universitetsområdet.  
- Mulig direkte forbindelse til bygg B med gangbro, men ikke kulvert.  
- Henvendelse til kollektivaksen.  
- Gode muligheter til samhandling og sambruk UiS/SUS.  
- OPT1 (evt. SH2-1) kan frigjøres til andre funksjoner eller fremtidig utnyttelse. 

 

Se videre kap.2.9 Evaluering og drøfting av alternativene, for ytterligere vurderinger av 
alternativenes potensial, styrker og svakheter. 
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Konseptalternativer tema 2:  
Plassering psykisk helsevern (PHV) 

Et bygningsanlegg for psykisk helsevern har noen delvis andre kriterier for å utformes godt enn et 
somatisk sykehus. Mange av de innlagte pasientene har ofte langt lengre sykehusopphold enn 
somatiske pasienter. Sikkerhet og skjerming er to sentrale begrep. God tilgang til utearealer og 
aktivitetsarealer er viktig. Med bakgrunn i dette er det naturlig å tenke anlegget til PHV med færre 
etasjer, og dermed med mer spredt bebyggelse. Direkte nærhet til øvrige somatiske funksjoner er 
ikke essensielt, selv om det er en stor fordel med en samlokalisering på samme område. Med tanke 
på disse forhold så har det OPT 5 pekt seg ut som den naturlige plasseringen av anlegget til PHV. På 
denne tomten er det god plass og den ligger i utkanten av sykehusområdet, der andre funksjoner 
med større nærhetsbehov er prioritert på mer sentrale tomter. Å ligge i utkanten av området gir også 
bedre muligheter til å skjerme de psykiatriske pasientene. Samtidig gir det mulighet for en 
hovedentré mot det nye torget, der f.eks. poliklinikker kan plasseres. En tydelig og sentralt plassert 
hovedinngang til PHV er viktig for å skape likeverdighet, og ikke gjemme vekk funksjonen. 

Men utfra disse forutsetninger gis det allikevel mulighet for å vurdere to forskjellige alternativ på 
plassering, og de beskrives som konseptalternativ 2A resp. 2B. 

 

 
Figur 2-10: To alternativer på tema plassering PHV. 

 

Som for tema 1, så er det også her viktig å poengtere at det ikke er bygningenes utforming som 
definerer alternativene, eller vurderes i evalueringen. Illustrasjoner viser mulige og forskjellige 
bygningsutforminger, som skal bearbeides videre i steg 2. 
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Alternativ 2A 

Plassering av PHV funksjoner samlet på OPT5. Andre funksjoner, ev. fremtidig utnyttelse, vil bli 
plassert på OPT 6. Mange muligheter for forskjellige måter å løse bygningsstruktur - her vist med 
bygningsstruktur som en "blomst". 

 

 
Figur 2-11: Eksempel på utforming av bygningsanlegg PHV i alternativ 2A. 

 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Mulighet for gode interne forbindelser  
- Henvendelse til nytt torg nord på tomten.  
- Omringet av veier. 
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Alternativ 2B 

Plassering av PHV helt mot sør, på OPT 5 og OPT6. Med buffer i nord på OPT5 til andre funksjoner 
og/eller fremtidig utvidelse. Mulighet for forskjellige måter å løse bygningsstruktur - her vist med 
bygningsstruktur som en variant av "kompakt". I arbeidet med evaluering av alternativer ble det 
klargjort at vei gjennom anlegget iht. områdeplan ikke trenger å være for gjennomfart. Den kan 
utformes relativt fritt eller til og med sløyfes, så lenge interntrafikk og adkomst til PHV er ivaretatt. 

 

 
Figur 2-12:Eksempel på utforming av bygningsanlegg PHV i alternativ 2B. 

 

Noen kortfattede karakteristikker: 

- Areal nord på OPT 5 kan benyttes av andre funksjoner, og spares til fremtidig utvikling av SUS. 

- Henvendelse til nytt torg nord på tomten  

- Grenser mot friområde/skog i sør. 

- Mulighet for sambruk med andre funksjoner i nord, f.eks. rehab. 

Se videre kap.2.9 Evaluering og drøfting av alternativene, for ytterligere vurderinger av 
alternativenes potensial, styrker og svakheter. 
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 Kalkyle: Økonomiske analyser 

Kostnadskalkylen er utarbeidet gjennom en prosess med deltakere fra HST, Nordic, COWI og 
Bygganalyse. Kostnadskalkylen er basert på NS 3451/53 og gjenspeiler basiskostnad for konto 01 - 10. 
Dette betyr at 11. Forventede tillegg, 12. Usikkerhets-avsetning og 13. Prisregulering ikke er medtatt. 
Størrelsen på forventede tillegg og usikkerhetsavsetning estimeres i en usikkerhetsanalyse. 

 

De overordnede forutsetningene 

- Kostnadsreferanser: SUS BT1 prosjektregnskap, Sykehuset Østfold prosjektregnskap, Gaustad 
sykehus skisseprosjekt og nye Aker sykehus skisseprosjekt 

- Prisnivå: Januar 2021 
- Standard og kvalitet: Tilsvarende TEK17 og "grønt sykehus" 
- Kostnader: Alle kostnader i kr/m2 BTA vises iht. NS3451/53 
- Marked: Reell konkurranse innenfor alle konti, det vil si minst to tilbydere 
- Byggetid: Forventet byggetid forutsettes som normal for prosjekttypen og tilpasses sykehusets 

økonomiske bæreevne. 
- Brutto/nettofaktor: Ca. 2,05 
- Antall etasjer: Spesifisert per fysisk objekt 
- Entrepriseform i beregningsgrunnlaget: Byggherrestyrte delentrepriser samt totalentrepriser 

 

2.4.1 Basiskostnad 

Basiskalkylen er inndelt i tre hovedområder:’ 

A. NYBYGG 
B. ANDRE PROSJEKTER 
C. OMBYGGING 

Hvert enkelt hovedområde er delt i delprosjekter. 
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Basiskalkylen for A. NYBYGG er delt opp med følgende delprosjekter: 

Navn BTA: Brutto areal 

A.1 SH2-1: Poliklinikk og dagbehandling 9 100 

A.2 OPT1: Forskning 6 000 

A.3 OPT4: Poliklinikk, Operasjon, mv. 29 900 

A.4 OPT5-N: Rehab, Kontorer 14 200 

A.5 OPT5,6-PHV: PHV 38 600 

A.6 OPT5-ADM: Kontorer 3 200 

SUS BT 2 - A. NYBYGG 101 000 

Tabell 2-3: Basiskalkyle areal for SUS BT 2 - A. NYBYGG 

 

Kalkylen for B. ANDRE PROSJEKTER er delt opp med følgende delprosjekter: 

Navn Brutto areal (BTA, UMA) 

B.1 Parkeringsbygg, påbygg 3 etg PH3 14 250 

B.2 Infrastruktur (vei/VA-anlegg)  

B.3 Landskap 46 150 

B.4 Kulverter mellom bygg 2 040 

B.5 Gangbroer 810 

B.6 MTU  

B.7 IKT  

SUS BT 2 - B. ANDRE PROSJEKTER  

Tabell 2-4: Basiskalkyle areal for SUS BT 2 - B. ANDRE PROSJEKTER 

 

Kalkylen for C. OMBYGGING er delt opp med følgende delprosjekter: 

Navn Brutto areal (BTA) 

C.1 Ombygging bygg A, til sengerom 700 

SUS BT2 - C. OMBYGGING 700 

Tabell 2-5: Basiskalkyle for areal SUS BT2 - C. OMBYGGING. 
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Forutsetninger for basiskalkylen 

Kostnadskalkylen følger Norsk standard, NS 3451/53, med følgende forutsetninger for basiskalkylen i 
konto 01 til konto 13. 

Konto Forutsetninger i BT2 

01 Felleskostnader  

Det er tatt med kostnader for komplette arbeider, differensiert på hvert enkelt delprosjekt og tilpasset 
for en fleksibel gjennomføringsstrategi. 

02 Bygning  

Det er benyttet erfaringspriser per m2 BTA på 1-siffernivå i kalkylen for konto 2. Bygning.   

03 VVS-installasjoner  

Det er benyttet erfaringspriser per m2 BTA på 1-siffernivå i kalkylen for konto 3 

04 Elkraft 

 Det er benyttet erfaringspriser per m2 BTA på 1-siffernivå i kalkylen for konto 4 

05 Tele og automatisering  

Det er benyttet erfaringspriser per m2 BTA på 1-siffernivå i kalkylen for konto 5 

06 Andre installasjoner 

Det er tatt med person- og varetransport, AGV, rørpostanlegg, avfallsanlegg og tøysug basert på 
erfaringspriser per m2 BTA. 

07 Utendørs  

Alle utendørskostnader er lagt på delprosjekt Landskap.  

08 Generelle kostnader  

Generelle kostnader er differensiert med varierende prosentsatser basert på delprosjektets funksjon, 
størrelse og kompleksitet. 

09 Spesielle kostnader 

Det er ikke medtatt kostnader kunstnerisk utsmykking basert på Byggekostnad konto 01 – 08. 

IKT, MTU og Utstyr er medtatt i delprosjekt utstyr. 

10 Merverdiavgift 

Det er tatt med 25% merverdiavgift på konto 01 - 09. 

11 Forventede tillegg 

 Er ikke medtatt i basiskostnad – Estimeres i usikkerhetsanalyse 

12 Usikkerhetsavsetning 

 Er ikke medtatt i basiskostnad – Estimeres i usikkerhetsanalyse 

13 Prisregulering 

 Er ikke medtatt i basiskostnad  
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Basiskostnad 

Følgende oppsett for estimat basiskostnad er satt opp i tabellen under. 

Delprosjekt Kostnad (MNOK) Kostnad/m2 
(NOK) 

Nybygg SH2-1 641 70 450 

Nybygg OPT1 (ekskl. fakultetsbygg) 422 70 400 

Nybygg OPT4 2 633 88 050 

Nybygg OPT5-N 784 55 240 

Nybygg OPT5,6-PHV 2 923 75 740 

Nybygg OPT5-ADM 146 45 530 

SUM nybygg 7 550 74 750 

Parkeringsbygg, påbygg 3 etg PH3 223 15 670 

Infrastruktur (vei/VA-anlegg) 165  

Landskap 169  

Kulverter mellom bygg 100 49 035 

Gangbroer 50 61 535 

MTU og løst inventar 565  

IKT 156  

SUM andre prosjekter 1 428  

Ombygging bygg A, til sengerom 10 14 500 

SUM ombygging 10 14 500 

SUM totalt 8 988  

Tabell 2-6: Basiskostnad per delprosjekt nybygg, andre prosjekter og ombygging. 
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Konto - kalkyle A.NYBYGG 
(MNOK) 

B.ANDRE 
PROSJEKTER 

(MNOK) 

C. OMBYGGING 
(MNOK) 

01 Felleskostnader 841 69 1 

02 Bygning 1 994 116 3 

03 VVS-installasjoner 783 12 1 

04 Elkraft 382 14 1 

05 Tele og automatisering 409 5 - 

06 Andre installasjoner 141 3 - 

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 4 550 218 6 

07 Utendørs - 241 - 

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 4 550 459 6 

08 Generelle kostnader 1 425 229 2 

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 5 975 688 8 

09 Spesielle kostnader 65 455 - 

10 Mva 1 510 286 2 

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 7 550 1 428 10 

11 Forventet tillegg  

 

STEG 2 

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 

12 Usikkerhetsavsetning 

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 

13 Prisregulering 

 SUM KONTOPLAN 

Tabell 2-7: Kontoplan per nybygg, andre prosjekter og ombygging. 

 

Vurdering av alternativer 

De kostnader som det er redegjort for over er basert på arealer og opparbeiding av området, for et 
basisalternativ som baseres på konseptvalg 1B og 2B (slik som anbefalt i kap.3.5.3).  

For alternativ 1C, der arealer til forskning og undervisning forutsettes bygget på tomt som ikke eies 
av HST, er det stor usikkerhet knyttet til økonomiske konsekvenser av dette. Tomtekjøp eller leie av 
arealer som driftsform er ikke vurdert i foreløpig beregning av prosjektkostnad. 
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Det vil ellers være liten/ubetydelig forskjell i basiskostnad på dette nivå i forhold til de ulike 
konseptalternativene, da den største kostnadsbæreren er funksjoner og arealer, som er likt i alle 
alternativer. Men noen mindre mulige forskjeller kan nevnes: 

- Alternativ 1B og 1C, som forutsetter tett integrering og sambruk mellom fakultetsbygg og 
SUS forsknings- og undervisningsarealer, kan være noe mer kostbart. Erfaringer viser at 
prosjekter med to byggherrer ofte kompliserer prosesser og dermed fordyrer byggerier. 

- Alternativ 2B bruker noe mer grunnareal enn 2A, som lar OPT 6 forbli urørt. Kostnader for 
landskap vil derfor være noe høyere. Buffersone i nord på OPT5 blir berørt selv om den ikke 
bebygges, og bør få en midlertidig opparbeiding.  

- Alternativ 2B får litt lenger forsyningslinjer i logistikk og teknikk, da anlegget strekker seg 
lenger mot sør. Kan gi noe økte kostnader knyttet til kulverter. 

I en total vurdering av konseptalternativ anses dog andre faktorer som betydelig mer 
betydningsfulle, og eventuelt marginale forskjeller i basiskostnad vil ikke være avgjørende. 

2.4.2 Usikkerhetsanalyse 

Det vil som en del av steg 2 gjennomføres en usikkerhetsanalyse av investeringskostnaden for det 
alternativet som velges som hovedalternativ i skisseprosjektet. 

2.4.3 LCC- analyser 

Livssykluskostnader (LCC) vil inngå som en del av arbeidet i steg 2. 

2.4.4 Driftsøkonomiske analyser 

Helse Stavanger har ikke økonomisk bærekraft til å realisere hele BT2 i et byggetrinn. Foretaket må 
planlegge for en trinnvis utbygging av Ullandhaug også i det videre arbeidet. Prosjektet har ikke full 
oversikt over økonomisk bærekraft når steg 1 sluttføres. Arbeidet med regional 
inntektsfordelingsmodell er fortsatt uavklart og har betydning for økonomisk bærekraft. I tillegg må 
foretaket få en oppdatert verdivurdering av eiendomsmassen på Våland. Per mai 2021 forventer 
prosjektet at dette vil være klart i løpet av tredje kvartal og kan dermed inngå i 
beslutningsgrunnlaget når konseptfasen sluttføres.  

Som en del av steg 2 vil det også gjennomføres driftsøkonomiske analyser. Disse vil være avgjørende 
for hvordan BT2 vil kunne gjennomføres i etapper.  

Verken usikkerhetsanalyse, LCC-analyser eller driftsøkonomiske analyser anses være avgjørende for 
de konseptvalg som skal gjennomføres i steg 1, og det anbefales at disse gjennomføres i steg 2. 
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 Kriterier for vurdering og valg av alternativ 

Steg 1 av konseptfasen avsluttes ved at de alternativer som blir vurdert som de beste videreføres til 
steg 2 for videre utdyping gjennom detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger. 
Formålet med evalueringen er å komme frem til det alternativ som gir best måloppnåelse. I det 
følgende beskrives kriteriene for vurdering og valg av alternativ, og evalueringen av alternativene. 

Vedtak fra tidligere faser i sykehusutbyggingen i styret i Helse Stavanger gir føringer for valg av 
alternativ. Det er en uttalt ambisjon å samle resterende somatisk virksomhet og psykiatrisk 
virksomhet på Ullandhaug.  

Ifølge vedtakspunkt 7 fra godkjent forprosjekt for BT1 skal administrerende direktør presentere ulike 
alternativer for planleggingen av utbygging av BT2 for styret innen utgangen av 2021.  

I forprosjektrapporten understrekes også at en viktig premiss i videre utbygging er 
befolkningsutviklingen i regionen: «Skulle det vise seg at tendensen med en til dels slakkere 
vekstkurve ift. tidligere antatt skulle vise seg å bli en realitet, må behov for areal korrigeres.» (side 
247) 

Evalueringskriterier for valg av konsept i BT2 er drøftet og godkjent av styret for Helse Stavanger 
05.02.2021, og er:  

- Kvalitet i pasientbehandlingen 

- Godt og sikkert arbeidsmiljø 

- Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 

- Tilrettelagt for etappevis utbygging 

- Andre samfunnseffekter 

- Gjennomføringsrisiko og tid 

- Økonomi og prosjektkostnad 

- Økonomi – drift  

 

 

 Evaluering og drøfting av alternativene 

Evalueringen av konseptalternativene er gjennomført av prosjekteringsgruppen og prosjektledelsen, i 
hovedsak gjennom en workshop se kap. 2.2. Prosess og utvelgelse.  I forkant hadde det vært avholdt 
brukermøter der alternativene også hadde vært drøftet.  

I evalueringen er det lagt vekt på at det er alternativenes potensial og mulighet for videre utvikling 
som primært vurderes, og nødvendigvis den løsning som vises i de enkelte illustrasjoner.  
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Nedenfor vises en oppsummering av de viktigste styrker og svakheter til de ulike 
konseptalternativene.  

Konseptalternativ, tema 1 Styrker resp. svakheter 

1A. SUS FOU OPT1 

        

Sentral tomt kan benyttes til sykehusets egne formål. 

Full kontroll på utforming av sentral tomt. 

En byggherre, bedre kontroll på fremdrift og økonomi. 

Dårligere muligheter for samhandling mellom sykehus og universitet. 

Færre funksjoner mot torg. Kan risikere å bli "formløst" og livløst/utsatt til 
fremtiden. 

1B. UiS/SUS FOU OPT1 

      

Gode muligheter til samhandling mellom universitet og sykehus. 

Tilfører bygningsmasse og aktivitet til sentralt torg i "tidlig" fase. 

Avtaler om tomteforhold etc løsbart. 

To byggherrer kompliserer og fordyrer.  

Andre funksjoner, f.eks. kontorer, må plasseres lenger vekk fra SUS1. 

1C. UiS / SUS FOU KT9 

      

Stor tomt, fleksible muligheter for utnyttelse. 

Større muligheter for integrering med innovasjonsparken. 

Samlokalisering mellom universitet og forskning kan være gjennomførbar. 

Sentral tomt (OPT1) kan benyttes til sykehusets egne formål. 
 

Usikkerhet omkring tomtekjøp og mulighet for gjennomføring. 

SUS må leie areal ved samlokalisering? - Samlokaliseringsmulighet usikker. 

Plassert i SUS randsone, langt til f.eks. PHV. 

Ikke mulig med kulvertforbindelse. 

Vanskelig intern flyt grunnet langstrakt tomt og inngang på kortende. 

Ikke i tilknytning til et torg. 

Tabell 2-8: Tema 1, oppsummering av styrker og svakheter som resultat av workshop. 
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Konseptalternativ, tema 2 Styrker resp. svakheter 

2A.PHV OPT5 

      

Samlet anlegg kan gjennomføres, uten oppdeling grunnet vei. 

Mulighet for tydelig bygg og klar struktur for bygninger. 

Kortere avstand til SUS 1 (akutt etc) for PHV. 

Torg kan etableres med PHV på 2 sider. 

 

Ingen "frie sider" til anlegget mulig. 

Trafikk på alle sider av anlegget. 

Tomt for videre utvidelse (OPT6) usentralt i SUS, langt fra ringen. 

Bygg i sør på OPT 6 kan skygge og gi innsyn. 

 

2B. PHV OPT5+6 

       

Gode muligheter for skjermet beliggenhet for døgnposter. 

Fri utsyn uten naboer i sør og øst. Grenser til natur. 

Henvendelse til torg med mer offentlig del av anlegget. 

Bufferareal i nord/nordøst til utvidelse somatikk. 

Samlokalisering med rehab og evt andre funksjoner mulig i nord. 

Vei og trafikk gjennom anlegget kan fjerne/reduseres, slik at 
gjennomgangstrafikk ikke blir et problem. 

 

Varelevering over torg 24/25. 

Noe lenger avstand til SUS 1 (akutt etc). 

Evt noe mer oppdelt anlegg for PHV. 

Kulvertløsning forbi friholdt tomt i nord kan være problematisk. 

Noe lengre tekniske føringsveier i første fase. 

Torg får en uklar avgrensning hvis hele nordre del av OPT5 spares til senere 
utvidelse. 

 

Tabell 2-9: Tema 2, oppsummering av styrker og svakheter som resultat av workshop. 

 

I workshopen ble det også satt poeng (1-6) på forskjellige kriterier, iht en evalueringsmatrise, se 
vedlegg 5.4 Workshop steg 1 resultat. De evalueringskriterier som der ble benyttet er annerledes enn 
de som Helse Stavanger har vedtatt for konseptevalueringen. Men for å kunne gjennomføre en 
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workshop med gode diskusjoner og få frem relevante styrker og svakheter, var det behov mer 
spesifikke og konkrete evalueringskriterier.  

Prosjektgruppen har etterfølgende tolket resultatet av workshopen inn mot Helse Stavangers 
evalueringskriterier, og utført en kvalitativ vurdering av alternativene. Evalueringen er gjort relativt 
mot hverandre.  

Evalueringskriteriene er i utgangspunktet gitt lik vekting, og utvelgelse av alternativ baseres på en 
samlet vurdering etter utført evaluering. Som modell for karaktersetting er det benyttet en forenklet 
utgave av pluss/minus-metoden hvor det alternativet som scorer svakest på evalueringskriteriet gis 
karakteren 0. De andre alternativene gis enten 0 ved likeverdig score eller «+» etter følgende skala:  

 

Likeverdig eller 
svakest 

Noe bedre Bedre Mye bedre 

0 + ++ +++ 

Tabell 2-10: Evalueringsmetoden i tabellen viser hvordan alternativet som scorer svakest på evalueringskriteriet gis 
karakteren 0. De andre alternativene gis enten 0 ved likeverdig score eller «+». 

 

Evalueringen er oppsummert i følgende tabeller for tema 1 og tema 2. Første tabell er 
evalueringskriterier for tema 1. 

 

Evalueringskriterier Alternativ 
1A 

Alternativ 
1B 

Alternativ 
1C 

Kvalitet i pasientbehandling + + 0 

Godt og sikkert arbeidsmiljø + + 0 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 0 +++ ++ 

Tilrettelagt for etappevis utbygging 0 0 0 

Andre samfunnseffekter + + 0 

Gjennomføringsrisiko og tid ++ + 0 

Økonomi og prosjektkostnad + 0 0 

Økonomi – drift  0 0 0 

Tabell 2-11: Evaluering av konseptalternativer Tema 1. 

 

Ved en samlet vurdering fremstår 1B som det beste alternativet. Bygningsmessig så gir alternativ 1A 
og 1B likeverdige muligheter og konsekvenser, men den synergi og samhandling som kan oppstå ved 
en samlokalisering mellom SUS og UiS vektlegges høyt. Denne synergi og samhandling kunne også ha 
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blitt oppnådd i alternativ 1C, men premissene for gjennomføring ville vært mer problematiske med 
flere begrensninger, spesielt med tanke på tomteforhold og eierskap. Plasseringen for en slik sentral 
funksjon hadde heller ikke vært like god, sett fra SUS sin synvinkel. Den fordel alternativ 1A kunne 
hatt i forhold til prosess og prosjektkostnad, med kun en byggherre, anses ikke å veie opp for de 
fordeler man kan se i en samlokalisering. 

Når det gjelder vurderinger i forhold til konseptalternativer tema 1, så må det igjen understrekes av 
de er gjort utfra SUS sin synsvinkel.  

Neste tabell er evalueringskriterier for tema 2.  

 

Evalueringskriterier Alternativ 
2A 

Alternativ 
2B 

Kvalitet i pasientbehandling 0 ++ 

Godt og sikkert arbeidsmiljø + 0 

Tilrettelagt for forskning, utdanning og innovasjon 0 0 

Tilrettelagt for etappevis utbygging 0 +++ 

Andre samfunnseffekter 0 + 

Gjennomføringsrisiko og tid 0 0 

Økonomi og prosjektkostnad 0 0 

Økonomi – drift  0 0 

Tabell 2-12: Evaluering av konseptalternativer Tema 2. 
 

For PHV sin del så er det overveiende positive sider ved en lokalisering helt i syd, alternativ 2B, uten 
naboer på to sider av anlegget. Siden veien gjennom anlegget, som vist i områdeplan, kan sløyfes 
eller reduseres til en internvei for adkomst og drift av PHV, fremstår den heller ikke som en hindring 
eller begrensning, selv om det i utgangspunktet kan virke som om alternativ 2A har mulighet for et 
mer kompakt anlegg med bedre interne forbindelser. 

Det å få en buffer for fremtidig utvidelse, relativt sentralt i SUS med nærhet både til somatikk og 
PHV, vektes også høyt. Fra dette perspektiv er også alternativ 2B klart best. 
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3. ANBEFALT HOVEDALTERNATIV 
Med bakgrunn i samlet vurdering anbefales det at konseptalternativ 1B og 2B videreføres til steg 2 av 
konseptfasen for en utdyping gjennom detaljerte skisser med tilhørende kalkyler og utredninger. 

Disse alternativer gir de beste og mest fleksible forutsetningene for utvikling av et nytt SUS BT2, uten 
at de legger noen hindringer for bygningsmessige løsninger som så langt har vært vurdert. 

Endelig vedtak om valg av konsept som gir grunnlag for lånesøknad til Helse- og 
omsorgsdepartementet, og som skal bearbeides videre i en forprosjektfase, gjøres av styrene i Helse 
Stavanger HF og Helse Vest RHF i fjerde kvartal 2021. 

 
Tabell 3-1: Mulig utforming av SUS BT2 iht anbefalt hovedalternativ. 
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4. PLAN FOR DET VIDERE ARBEID  
Formålet med forprosjektfasen er å bearbeide det valgte konseptet til et nivå slik at endelig vedtak 
om iverksettelse kan fattes på et riktig grunnlag.  

Arbeid med forprosjektet for BT2 starter ikke før styret i Helse Stavanger har vedtatt oppstart av 
forprosjektfasen.  

 

  



    

 

 

 
 

 

Dokumentnr.: SUSBT2-BH-01000-RA-0001  Dato: 20.5.2021 

Tittel:  Nye SUS konseptrapport byggetrinn 2   

Kontrakt: Nye SUS Side: 52 av 61 
 

5. VEDLEGG 

 Plankart områderegulering 

 
Figur 5-1: Plankart, endringer av detaljeregulering for sykehus universitetsområdet, dato 24.11.2020. 
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 Plankart detaljregulering 

 

 

 
Detaljreguleringen for sykehuset etter planendring vedtatt av Stavanger bystyret den 24.11.2020 
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 Fremdriftsplan 

 
Fremdriftsplan detaljert for prosjektet. 



    

 

 

 
 

 

Dokumentnr.: SUSBT2-BH-01000-RA-0001  Dato: 20.5.2021 

Tittel:  Nye SUS konseptrapport byggetrinn 2   

Kontrakt: Nye SUS Side: 55 av 61 
 

 Workshop steg 1 resultat 
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 Oppsummering workshop 6 

Workshopen har en presentasjon på 16 power-point sider, hvor de fem konseptene er presentert, 
evalueringskriterier, evalueringsskjema per kriterie og konsept og konklusjon.  
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